BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 561 /BHXH-QLT
V/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ
hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đồng Nai, ngày 12 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí
và tử tuất; Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính
phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Tiếp theo Công văn số 345/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 và Công văn số
467/BHXH-QLT ngày 15/4/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai hướng dẫn bổ
sung điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi
có một trong các điều kiện sau:
1.1. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động
thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao
động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
1.2. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể
giá trị tài sản là đất).
1.3. Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên
tại thời điểm đơn vị có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020. Số lao
động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:
- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc
(HĐLV) theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ,
HĐLV từ ngày 01/02/2020 đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị.
- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực
hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ
việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;
- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc
trở lên trong tháng.
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Số lao động nêu tại Điểm 1.3 chỉ bao gồm người làm việc theo HĐLV,
HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12
tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng
tiền lương.
2. Thời gian tạm dừng đóng
- Đối với Doanh nghiệp đủ điều kiện nêu tại Điểm 1.1, 1.2 Mục 1 Công văn
này: Thời gian tạm dừng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng doanh nghiệp có
văn bản đề nghị gửi cơ quan Tài chính, cơ quan Lao động nhưng không quá 12
tháng.
- Đối với Doanh nghiệp đủ điều kiện nêu tại Điểm 1.3 Mục 1 Công văn
này: Thời gian tạm dừng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng doanh nghiệp có
văn bản đề nghị gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội. Cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét,
giải quyết căn cứ theo văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được của doanh nghiệp
nhưng không quá tháng 12/2020.
3. Hồ sơ, thủ tục
3.1. Đối với Doanh nghiệp đủ điều kiện nêu tại Điểm 1.1, 1.2 Mục 1 Công
văn này: Tiếp tục thực hiện lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 467/BHXHQLT ngày 15/4/2020.
3.2. Đối với Doanh nghiệp đủ điều kiện nêu tại Điểm 1.3 Mục 1 Công văn
này: Thực hiện lập hồ sơ điện tử gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang
tham gia đóng BHXH. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm
theo Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020;
- Danh sách người lao động phải giảm theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm
theo Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020;
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
(Mẫu D02 -TS);
- Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS);
- Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động
phải giảm tại Điểm 1.3 Mục 1 nêu trên.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn trên,
trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng
Nai (phòng Quản lý thu) để được xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai;
- BQL các KCN Đồng Nai;
- BHXH các huyện, TP;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH ĐN;
- Lưu: VT, QLT.
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